
VORES FESTER
… LIDT UDOVER DET SÆDVANLIGE

http://www.kiwibirds.dk/


Unikke fester, udover det sædvanlige
kiwibirds har stået bag fester med alt fra 100

til mere end 1000 gæster.

Hver en fest er unik - og planlægningen af

den er både top tjekket og sjov at være en

del af.

Vores kreative festkoncepter er tro mod jeres

brand og kultur, og I får altid flere ideer at

vælge imellem.

Vi er et ‘collaborative full-service’ bureau.

Det betyder, at du som kunde altid har en

dedikeret projektleder tilknyttet, som så

sammensætter det stærkeste hold af interne

og eksterne kræfter til den konkrete opgave.

Meet the kiwis’



Et gennemført tema, gør en fest god!
Vi laver unikke og skræddersyede festtemaer og

lever dem fuldt ud i alt fra venue valg, invitation til

styling og underholdning.

‘kiwibirds-pakken’
• Kreativt oplæg på temaer - ud fra jeres brief

• Kreativ workshop på 2 timer (kiwibirds og jer)

• Site-inspection på mulige venues (2-4 steder)

• Prøvemiddag

• Unik grafisk event-identitet 

• Fast kontaktperson under hele processen

• Løbende styring af projektplan

• Gennemsigtigt budget

• Præsentationer til intern formidling

• kiwibirds team onsite under hele eventen

• Fotos/film fra festen

• Evalueringsrapport til brug for næste års 

festplanlægning

UNIKKE FESTTEMAER



Vi samarbejder med de bedste venues og kender 

alt til de nyeste steder i hele Danmark. 

Få inspiration til at vælge det  rette sted for jeres fest, 

hvad end det er en rå hal, en herregård eller en festsal. 

DE FEDESTE VENUES



Maden er en vigtig del af enhver fest. 

Derfor bruger vi kun de bedste leverandører. 

Vi kan klare alt fra finger-food til 10-retters middag, 

social dining eller hvad med en food-truck?

PRISVINDENDE CATERING



Vi har de mest smilende og servicemindede 

værtinder og eventcrew. Værtinderne styles altid, 

så de bliver en integreret del af festens tema. 

VORES CREW



Få en sjov photo booth til jeres næste fest.

Dine gæster kan få et brandet foto med hjem fra 

aftenen og de festlige billeder kan vises på 

storskærm under festen.

Photo booth



Vi stræber altid efter at give gæsterne en 

wow-oplevelse til vores fester. 

En oplevelse de ikke forventer, og noget de helt 

sikkert vil tale om mandag morgen.

WOW EFFEKTEN



Er I til livemusik, magi, eller et farvestrålende drag-

show? Vi kan sammensætte det helt rette 

underholdningsprogram for jeres fest og gæster.

UNDERHOLDNING



Vi er berømte for de små kreative detaljer; 

lækre menukort, tatoveringer med eventlogoet, 

flaskepost som bordkort eller et hangoverkit, 

gæsterne kan tage med hjem.

DETALJER



Ryst gæsterne sammen med en fælles aktivitet. 

Aktiviteten kan indeholde et fagligt budskab 

eller blot skabe en god stemning og give 

gæsterne en fælles oplevelse.

FÆLLES AKTIVITET



….skal vi også feste med jer?

Vi havde en virkelig god lancering og fejring, i høj 

grad takket være kiwibirds store engagement og 

kreativitet kombineret med benhård 

projektledelse helt ned i mindste detalje.

Lise Thomsen, PA, 
AJ Vaccines

”Tak for endnu et vellykket arrangement. 

I har vist jer som en professionel partner – igen!”

Christian Schröeder, CEO 
BMW FS, DK

”kiwibirds er en dygtig eventpartner gennem 

hele processen. Fra kreativ udvikling, styr på 

økonomien, til detaljerne på dagen!” 

Anne Marie Preisler, Group Brand Manager, 
GN Store Nord

”Top professionel eksekvering og styr på ALLE 

detaljer fra A-Z! kiwibirds var en drøm at arbejde 

sammen med, og de lykkedes med at få skabt 

imponerende Rio-fester overalt i landet. 

kiwibirds leverede over vores forventninger –

på trods af en yderst stram deadline!”.

Sandra Bahn, Head of Reputation & Relations, 
Deloitte

Fremragende! Så enkelt kan vi karakterisere 

samarbejdet med kiwibirds. Allerede fra første 

møde var vi imponerede over deres engagement 

og de spændende ideer, der blev bragt frem –

og det fortsatte bare.

Karina Schmidt, Chef for Privatprodukter, 
Handelsbanken



VIL DU HØRE MERE OM VORES UNIKKE FESTER?
Ring på 20102022 

eller skriv til info@kiwibirds.dk

Kig endelig også forbi kiwibirds.dk for flere fede cases. 

mailto:info@kiwibirds.dk
https://kiwibirds.dk/projekter/

